ﻣﺸﮑــﻞ ﻫــﺪر رﻓــﺖ آب در ﺷﻬــﺮک
ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈـﻢ)ص( ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس رﻓـﻊ
ﺷﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻣﻬﺪی دوﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﺲ
از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺒﺮ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ و ﻫﺪر رﻓﺖ آب در ﺷﻬﺮک
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ )ص( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ،
ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮری ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻗﺪام ﻓﻮری ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
در ﭘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺎون ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ،ﺿﻤﻦ
ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮک
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ )ص( ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ را در
دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺸﮑﻞ دار ورودی و
ﺗﻌﻮﯾﺾ  ۱۸۰ﻣﺘﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل  ۷۵اﯾﻨﭻ اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﻓﻊ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﻮﺳﻌﻪ آب ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺻﺒﺢ
اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻄﻮط
ﺷﺒﮑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻮ در ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮﺷﻬﺮک ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻋﻈﻢ )ص(
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر در ﺧﻄﻮط ﺗﻮزﯾﻊ آب اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺧﻂ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺗﺮاﺑﯽ زاده در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﻨﻮ در
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻓﺰود :ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻣﺨﺎزن آب ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺸﺎر آب در ﺧﻄﻮط ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ و ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود ﺻﻔﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر آب در ﺧﻄﻮط ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ در ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﻮﺳﻌﻪ آب ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎدراﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪﻫﺎی
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ آﺑﻔﺎی اﺳﺘﺎن در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻓﺸﺎر آب در
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎدل در ﺧﻄﻮط ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.
ﺗﺮاﺑﯽ زاده ﯾﺎدآورﺷﺪ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻓﺸﺎر آب ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۲۰ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ﻓﺸﺎر ﮐﺎری
ﺧﻄﻮط
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺧﻂ
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺼﺐ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آب ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺴﮑﻦ
ﻣﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ۵۸۰ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک آب دارد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﻤﺎر  ۵۲۰ﻫﺰار
ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺮﻧﺎ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

